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Stavebný sektor má veľký potenciál prispieť 
k ochrane životného prostredia a zvýšiť kom-
fort ľudského života.

Trvalo udržateľné budovy čelia počas celej svo-
jej životnosti trom výzvam udržateľného roz-
voja: ľuďom, prírodným podmienkam a profitu. 
Každá fáza existencie budovy – či už ide o jej 
návrh, prevádzku alebo rekonštrukciu – po-
máha trvalo udržateľným spôsobom zvyšovať 
životný komfort, znižovať spotrebu prírodných 
zdrojov (vrátane energií), znižovať ekologickú 
záťaž a zlepšovať finančnú kondíciu objektu.
Budovy a celý stavebný proces majú najväčší 
podiel pri využívaní globálnych zdrojov, ako 
aj pri emisiách znečisťujúcich životné prostre-
die. 
V krajinách OECD sa urbánne prostredie zú-
častňuje približne na 25 – 40 % celkovej spot-
reby energie, 30 % spotreby surovín, 30 – 40 % 
celosvetovej tvorby emisií skleníkových plynov 
a 30 – 40% vzniku tuhého odpadu.
Vzrastajúci záujem o trvalo udržateľné budovy 
je zreteľný z dopytu stavebných ekologických 
označení na celom svete. Počet certifikovaných 
štvorcových metrov sa za uplynulých 10 rokov 
výrazne zvýšil. Vyvíjajú sa smernice s rastúcim 
dôrazom na „celoživotný prístup“ k budove, 
ktoré vo svojich zneniach berú do úvahy ži-
votný cyklus budovy v jeho komplexnosti – od 
ťažby surovín až po jej rozobratie a recykláciu. 
Stavebníctvo sa mení v prospech trvalo udrža-
teľnej výstavby.
Väčšina architektov, stavebných inžinierov, 
zhotoviteľov, investorov a poradcov na celom 
svete očakáva, že v budúcnosti bude značná 
časť ich úsilia „trvalo udržateľná“, pričom sa 
nebude obmedzovať iba na oblasti s vyššou 
úrovňou stavebného rozvoja. Všetci zainte-
resovaní majú veľké očakávania a trh zase 

vyžaduje dôkaz o „trvalej udržateľnosti“. Aj 
preto sme v ISOVERI odhodlaní vo všetkých 
krajinách sveta pomáhať rozvoju trvalo udrža-
teľnej výstavby.
Keď hovoríme o izoláciách, ISOVER je popred-
ným svetovým dodávateľom trvalo udržateľ-
ných riešení pre všetky dôležité segmenty 
bytovej i nebytovej výstavby. Naša činnosť je 
v súlade s cieľmi stratégie spoločnosti  
Saint-Gobain, a to najmä pri tvorbe trvalo udr-
žateľných budov. Spolu s ďalšími spoločnosťa-
mi Saint-Gobain prostredníctvom programu 
Multi-Comfort dokazujeme, že využitím našich 

riešení je možné navrho-
vať, stavať a renovovať 
trvalo udržateľné budovy. 
Cieľom tohto programu je 
minimalizácia ekologickej 
záťaže na budovy a zame-
riava sa na celkovú pohodu, 

s ktorou súvisí tepelný a akustický komfort, 
kvalita vnútorného vzduchu, ako aj vizuálny 
komfort a bezpečnosť.
ISOVER školí a podporuje svojich zákazníkov, 
aby ich projekty dosahovali čo najlepšie hod-
notenie v rôznych certifikačných systémoch, 
ako sú  LEED, BREEAM, HQE, DGNB a podobne.
Táto brožúra chce byť kvalitným príspevkom 
pri tomto vzdelávaní. 

Pascal EVEILLARD
Riaditeľ pre verejné záležitosti 

a trvalo udržateľnú výstavbu

 ÚVOD 
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ISOVER vytvára pomocou svojich  izolačných materiálov efektívne tepelné a akustické riešenia s cieľom navrhnúť 
energeticky efektívne stavby poskytujúce požadovaný komfort pre užívateľov a ochranu životného prostredia. 
Ambíciou spoločnosti je byť uznávaným lídrom na izolačnom trhu pri presadzovaní trvalo udržateľných riešení. 

Dôležité čísla:
• Viac ako 9 000 zamestnancov po celom svete
• Pôsobnosť v 39 krajinách
• 50 konsolidovaných spoločností
• 67 výrobných závodov v 28 krajinách
• 10 licencií s vlastnými výrobnými závodmi

  GLOBÁLNA STRATÉGIA VYCHÁDZA Z VÝRAZNEJ LOKÁLNEJ PRÍTOMNOSTI

ISOVER: svetový líder v udržateľných 
izolačných riešeniach

  ŠIROKÁ ŠKÁLA RIEŠENÍ IZOLÁCIÍ ISOVER

Precízne sa zameriavame na 3 oblasti:

• Riešenia: Na každý problém ponúkame najlepšie 
riešenie. Katalóg riešení nepretržite aktualizujeme. 
Navrhujeme systémy a príslušenstvo. Neustále 
zlepšujeme servis s cieľom maximálne uspokojiť 
potreby našich zákazníkov.

• Energetická efektívnosť: V stavebných 
smerniciach podporujeme zvýšenie požiadaviek 
na energetickú efektívnosť a zároveň 
pokračujeme vo vývoji, aby sme poskytli 
finančne efektívne riešenia pri znižovaní emisií 
skleníkových plynov a výdavkov za energie.

• Udržateľná výstavba: Aktívne prispievame 
k vzdelávaniu trhu a vyvíjame optimálne 
postupy. Vytvárame bezpečné riešenia s čo 
najnižším dosahom na životné prostredie.

Riešenia ISOVER sú o životnom komforte. 
Spoločnosť vzdeláva a súčasne podporuje 
svojich zákazníkov, aby ich projekty dosahovali 
čo najlepšie hodnotenie v rámci rôznych 
certifikačných systémov – LEED, BREEAM, HQE, 
DGNB a ďalších. ISOVER kontinuálne investuje do 
výskumu a vývoja, čím zdokonaľuje svoje izolácie. 
Vo svojom programe ponúka:
• preukázané odborné znalosti v oblasti 

izolačných produktov z minerálnej vlny,
• doplnkové izolačné riešenia prostredníctvom 

penových izolácií,
• inovatívne systémy vzduchotesnosti,
• riešenia izolácií pre trvalo udržateľné stavby.

Minerálna              Penové        Systémy  
vlna               izolácie              vzduchotesnosti

Sklená vlna
Kamenná vlna
Ultimate

Expandovaný polystyrén
Extrudovaný polystyrén
PIR

Membrány
Príslušenstvo
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Metóda environmentálneho 
hodnotenia BREEAM (Building Research 
Establishment‘s Environmental Assessment 
Method) je systém environmentálnej 
certifikácie budov, ktorý bol vytvorený 
v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie 
a Severného Írska. V zmysle množstva 
certifikovaných stavieb je BREEAM najväčší 
certifikačný systém na svete s viac ako 
štvrťmiliónom certifikovaných budov a viac 
ako miliónom registrovaných budov. Systém 
BREEAM je v súčasnosti aktívny vo viac ako 
50 krajinách sveta.
Certifikačné systémy BREEAM sa líšia podľa 
krajiny, typu budovy (administratívne 
budovy, maloobchod, obytné budovy...) 
a typu stavby (nová stavba, rekonštrukcia, 

prevádzka...). Údaje v tejto brožúre pochádzajú 
z medzinárodného systému BREEAM 
International New Construction ( jún 2013).
Tento systém obsahuje 10 hlavných oblastí, 
z ktorých 5 je možné podporiť pri projektovaní 
budov výberom izolácií ISOVER. V niektorých 
oblastiach sú účinky izolácií dostatočne 
známe, pri iných však ich použitie nemusí 
potenciálnemu zákazníkovi hneď napadnúť. 
Preto spolu objavme možnosti, ako trvalo 
udržateľné riešenia s izoláciami ISOVER môžu 
zvýšiť počet kreditov pri tejto certifikácii.

Úvod
BREEAM® s izolačnými riešeniami spoločnosti ISOVER

  DESAŤ KATEGÓRIÍ PRE TRVALO UDRŽATEĽNÚ STAVBU

  ČO JE BREEAM®?

ZDRAVIE A POHODLIE

MANAŽMENT

ENERGIA

VODA
DOPRAVA

MATERIÁL

VYUŽITIE PÔDY A EKOLÓGIA

ODPAD

ZNEČISTENIE

Kategórie BREEAM Body

10
30
12
7

10

22

9
9
10
13

132

Dosah izolačných 
riešení ISOVER

SPOLU

INOVÁCIE

 ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

10 KATEGÓRIÍ
132 BODOV
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 HODNOTIACA ŠKÁLA BREEAM®

 OBSAH BROŽÚRY

V rámci projektov hodnotených metódou 
BREEAM závisí celkový počet dosiahnutých 
kreditov od typu budovy a miesta, kde sa 
hodnotenie vykonáva. Minimálne požadované 
percentuálne hodnotenie pri certifikácii 
metódou BREEAM je 30 %. Tabuľka vpravo 
udáva hodnotiacu škálu pri použití tejto 
metódy.

Systém BREEAM® neslúži na certifikáciu špecifického produktu, ale celej budovy. Použitie 
trvalo udržateľných riešení pomocou izolácií ISOVER môže prispieť budúcemu projektu 
environmentálneho hodnotenia budov BREEAM vo 8 kritériách a môže mať hodnotu až 
43 kreditov. V tejto brožúre sa dočítate, ako môžu riešenia spoločnosti ISOVER prispieť k plneniu 
kritérií environmentálneho hodnotenia BREEAM.

INOVÁCIE INOVÁCIE

4
2
2

15
6
1
3
10

MATERIÁL 

HEA 02 KVALITA VNÚTORNÉHO VZDUCHU

HEA 03 TEPELNÝ KOMFORT

HEA 05A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

ZDRAVIE A POHODLIE

ENERGIA ENE 01 ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

ODPAD WST 01 SPRACOVANIE STAVEBNÉHO ODPADU

MAT 01 DOSAHY POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU

MAT 04 IZOLÁCIA

TOTAL

KATEGÓRIE KRITÉRIÁ CELKOVÝ POČET MOŽNÝCH KREDITOV

43 KREDITOV

VÝSLEDOK HODNOTENIA v %

UNCLASSIFIED
PASS
GOOD
VERY GOOD
EXCELLENT
OUTSTANDING

< 30 %
≥ 30  %
≥ 45  %
≥ 55 %
≥ 70 %
≥ 85 %
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ZDRAVIE A POHODLIE
Kvalita vnútorného vzduchu (Hea 02)

 RIEŠENIA ISOVER 

 CIEĽ 
Skúmať a pomáhať vytvoriť zdravé vnútorné prostredie prostredníctvom výberu a inštalácie 
vhodného vetracieho systému.

 POŽIADAVKY
Kritérium vychádza z týchto požiadaviek:
• Minimalizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia 

s tromi dostupnými kreditmi. 
Vytvoriť plán kvality vnútorného vzduchu a vet-
rania.

– Minimalizovať prchavé organické zlúčeniny 
(VOC) na úrovni produktov.

– Meranie a dodržiavanie prahových hodnôt 
pre VOC po výrobe.

• Zvýšiť potenciál prirodzeného vetrania.

ZD
RAV

IE A
 PO

H
O

D
LIE

 PRÍSPEVOK ISOVER
Kvalita vzduchu v interiéri sa už dlhodobo 
chápe ako dôležitá súčasť dobrého zdravotné-
ho stavu a životnej pohody. Najlepší spôsob, 
ako zabezpečiť pohodlie spojené s dobrou 
kvalitou vnútorného vzduchu, je znížiť znečis-
ťovanie zo zdroja a zároveň zlepšiť vetranie 
a čistenie vzduchu. Prvým krokom je odstrá-
nenie alebo minimalizácia emisií primárnych 
a sekundárnych znečisťujúcich látok pri zdroji. 
ISOVER neustále zdokonaľuje vlastné produk-
ty za účelom zníženia emisií formaldehydu 
a VOC na najnižšiu možnú úroveň. Produkty zo 

sklenej vlny ISOVER, testované podľa noriem 
ISO 16000, produkujú veľmi malé množstvo 
formaldehydu a VOC. V rôznych krajinách sú 
produkty zo sklenej vlny 
ISOVER certifikované nezá-
vislými inštitúciami na zá-
klade systémov hodnotenia 
nízkej úrovne emisií VOC, 
ako napr. Eurofins v Európe 
alebo GreenGuard v Sever-
nej Amerike.

 DOSTUPNÁ DOKUMENTÁCIA
• Certifikáty GreenGuard a Eurofins

4
k r e d i t y

• Produkty zo sklenej vlny ISOVER G3: Emisie 
VOC sa značne znížili vďaka novému or-

ganickému spojivu na rastlinnej báze. 
Produkty ISOVER G3 boli zavedené 
na trh vo Francúzsku v roku 2008 
a postupne sa predstavili aj v ďalších 
krajinách.
 

• Produkty zo sklenej vlny ISOVER 4+: Vďaka 
inovatívnemu spojivu na rastlinnej 

báze bez formaldehydu, fenolov, 
alebo akrylov je uvoľňovanie 

formaldehydu do vnútorného 
vzduchu z produktov takmer 

nulové.  

Produkty sklenej vlny ISOVER 4+ spĺňajú 
najprísnejšie normy v súvislosti s kvalitou 
vnútorného vzduchu. Tieto produkty boli 
zavedené v Taliansku v roku 2014 a postupne 
sa predstavili aj v iných kraji-
nách. V súlade s francúzskou 
smernicou o VOC a stavebných 
materiáloch (zavedenou v apríli 
2011) dosahujú riešenia izolácií 
spoločnosti ISOVER najlepšie 
hodnotenie A+.
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ZDRAVIE A POHODLIE
Tepelný komfort (Hea 03)

 CIEĽ  
Prostredníctvom konštrukcií zabezpečiť dosiahnutie vhodných úrovní tepelného komfortu 
a v budove vybrať ovládacie prvky na zachovanie útulného prostredia pre užívateľov.

 POŽIADAVKY
Musí sa vykonať dynamická simulácia stavby a súčasne sa stanovia lokálne kritériá v súlade 
s normou ISO 7730:2005 – pre zimné i letné obdobie. Simulácia sa robí s cieľom určenia stratégie 
kontroly teploty stavby (systémy kúrenia a chladenia), zónovania, úrovne kontroly užívateľom, 
interakcie v rámci rôznych systémov a informovanosti užívateľov.

 PRÍSPEVOK ISOVER
Keďže ľudia trávia čoraz viac času vo 
vnútorných priestoroch, očakávajú úroveň 
tepelnej pohody, ktorá umožní efektívne 
vykonávať ich každodenné aktivity a zabezpečí 
im pritom dobré zdravie. Aj keď sa tepelná 
senzitivita u ľudí líši, základné princípy 
týkajúce sa tepelného komfortu sú pomerne 
všeobecné. Kľúčom je efektívny a účinný 
plášť budovy, pretože pôsobí ako filter medzi 
vonkajším a vnútorným prostredím. Izolácia 
plášťa budovy redukuje tepelné straty v zime 

a tepelné zisky v lete. Zároveň znižuje aj tzv. 
„efekt chladnej steny“, s ktorým sa môžeme 
stretnúť pri nedostatočne izolovaných stenách. 
Izolácia udržiava v zime teplejší povrch stien, 
znižuje kondenzáciu a zlepšuje pocit tepla 
v miestnosti. Zároveň pomáha udržiavať 
príjemnú teplotu vo všetkých častiach budovy. 
Okrem adekvátnej tepelnej izolácie musí byť 
plášť budovy vzduchotesný, aby sa zabránilo 
nekontrolovanému prietoku vzduchu.

 RIEŠENIE ISOVER 
ISOVER ponúka širokú škálu tepelnoizolačných 
riešení, ktoré spĺňajú všetky technické 
požiadavky na rôznorodé použitie v bytových 
i nebytových priestoroch, pre novostavby 
i rekonštrukcie. Naše riešenia sú prispôsobené 
pre ľahké alebo masívne konštrukcie budov, 
pre drevené alebo oceľové rámové konštrukcie. 
Systém VARIO od spoločnosti ISOVER zahŕňa 
ideálne rozpätie produktov na dokonalú 
vzduchotesnosť a ochranu proti vlhkosti. 
Klíma membrána ISOVER VARIO pomáha 
regulovať vlhkosť v konštrukciách, dokáže sa 
prispôsobiť klimatickým podmienkam tak, aby 
ju chránila. V zime zabraňuje tvorbe vlhkosti 

vnútri miestnosti a bráni jej 
prenikaniu do konštrukcie, v lete 
umožňuje, aby mohla vlhkosť 
uniknúť mimo konštrukcie. 
ISOVER uľahčuje prácu 
architektom a projektantom aj 
prostredníctvom svojich BIM 
detailov, súborom informácií 
o stavbách (Building Information 
Modelling).

2
k r e d i t y

ZD
RAV

IE A
 PO

H
O

D
LIE
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ZDRAVIE A POHODLIE
Akustické vlastnosti (Hea 05A)

 CIEĽ  
Zabezpečiť, aby akustické vlastnosti budovy (vrátane zvukovej izolácie) spĺňali príslušné normy 
zodpovedajúce účelu použitia.

 POŽIADAVKY
Všetky neobývané priestory musia byť v súlade s definovanou vnútornou hladinou akustického 
tlaku – buď podľa národných predpisov, alebo štandardov korektnej praxe, resp. úrovne environ-
mentálneho hodnotenia BREEAM. Aby príslušné priestory dosiahli požadovanú hladinu akustic-
kého tlaku, hluk prostredia sa meria na mieste príslušným kvalifikovaným odborníkom v akusti-
ke. Zvuková izolácia medzi „akusticky chúlostivými priestormi“ (kancelárie, zasadacie miestnosti, 
priestory využívané na komunikáciu na verejnosti alebo semináre a pod.) a ďalšími obývanými 
priestormi musí byť v súlade s indexom súkromia. Ak ide o miestnosti, ktoré sú využívané na 
hlasové prejavy, treba vziať do úvahy rezonančný čas.

 PRÍSPEVOK ISOVER
Prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, 
môže byť značne rušné a aj preto môže 
vhodná akustika náš život spríjemňovať. Aby 
sme potlačili hluk z vonkajšieho prostredia, 
musí byť plášť budovy účinne akusticky 
izolovaný. Starostlivo navrhnuté vnútorné 
steny, podlahy a stropy bránia prenosu hluku 
v budove. Účinne nainštalovaná zvuková 
izolácia chráni užívateľov pred hlukom počas 
celého obdobia životnosti budovy. Mnoho 
rokov boli akustické vlastnosti spájané  priamo 
s hustotou materiálu. To už však neplatí pre 
izolačné riešenia založené na princípe hmota 

– pružina – hmota. Týmto riešením môžeme 
získať optimálnu akustickú ochranu použitím 
ľahších a tenších konštrukcií, ktoré sú lacnejšie 
a zároveň sa tým urýchli aj čas montáže.
Priestory ako napríklad triedy, konferenčné 
miestnosti alebo koncertné sály si vyžadujú 
čistý prenos zvuku. Na vylúčenie 
neočakávaných efektov (napr. ozvena) 
a vytvorenie kvalitného akustického prostredia 
pre danú aktivitu si takáto miestnosť vyžaduje 
špeciálnu akustickú úpravu. Najjednoduchší 
spôsob je zníženie doby dozvuku materiálmi 
pohlcujúcimi zvuk.

 RIEŠENIA ISOVER 
Vysoká akustická účinnosť produktov z ľahkej 
minerálnej vlny ISOVER (sklená vlna a produkty 
Ultimate) ich predurčuje na použitie v sys-
témoch hmota – pružina – hmota ako zvuk 
pohlcujúce materiály. Vo fáze plánovania stavby 
treba venovať zvýšenú pozornosť systémom 
kúrenia a vzduchotechniky. Pomocou potru-
bia vyrobeného z vystuženej minerálnej vlny 
(ISOVER CLIMAVER) alebo izoláciou kovových 
potrubí minerálnou vlnou sa dá značne zlepšiť 
akustický komfort.

2
k r e d i t y

ZD
RAV

IE A
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H
O

D
LIE
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Identifikovať a podporovať budovy, ktoré prostredníctvom vhodnej úpravy minimalizujú pre-
vádzkovú spotrebu energie.

 CIEĽ 

 POŽIADAVKY

ENERGIA A ATMOSFÉRA
Energetická efektivita (Ene 01)

Možnosť 1: (až do 15 kreditov)

Energetická náročnosť budovy sa počíta na 
základe projektovej dokumentácie pomocou 
overeného softvéru na výpočet energie (dyna-
mická simulácia) a počet dosiahnutých kredi-
tov je založený na predpokladanej energetic-
kej náročnosti hodnotenej budovy v porovnaní 
s energetickou náročnosťou ekvivalentnej 
teoretickej budovy. Počíta sa koeficient energe-
tickej náročnosti EPRINC (Energy Performance 
Ratio for International New Construction), 
ktorý zohľadňuje tieto parametre:
• prevádzkovú energetickú náročnosť budovy,
•  primárnu spotrebu energie budovy,
•  celkové výsledné emisie CO2. 

„EPRINC“ pomer sa počíta špeciálnym BREEAM 
softvérom a určuje počet udelených kreditov 
(od 1 kreditu s pomerom 0.06 až po 15 kreditov 
s pomerom 0.9).

Možnosť 2: (až do 10 kreditov)

Ak nie je v danej krajine hodnotenia možná 
alebo vhodná Možnosť 1, energetická nároč-
nosť budovy sa stanoví pomocou zoznamu 
energeticky účinných charakteristík – napr. 
regulácia osvetlenia, účinnosť zdroja ohrevu 
vody, použitie nízko- alebo bezuhlíkovej tech-
nológie a pod.

 PRÍSPEVOK ISOVER
Budovy spotrebujú v industrializovanom svete 
asi 40 % spotreby energie: tzn. ak sa stanú 
energeticky efektívnejšími, existuje obrovský 
potenciál úspor. Na vykurovanie a chladenie sa 
vynaložia dve tretiny z celkovej spotreby ener-
gie v budovách. Veľké množstvo tejto energie 
sa zbytočne stratí pre zle izolovaný plášť 
budovy a chýbajúcu vzduchotesnosť. Izolácia 
je najefektívnejší spôsob na zníženie spotreby 

energie budov a s tým súvisiaceho zníženia 
skleníkového efektu. Najmenej nákladná ener-
gia je tá, ktorá nie je spotrebovaná. Nemusíme 
ju vytvárať, dovážať ani financovať a nemá 
škodlivý účinok na ľudí ani na životné prostre-
die. V porovnaní s neizolovanou budovou má 
izolovaná budova až o 80 % nižšiu spotrebu 
energie.

EN
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 RIEŠENIA ISOVER
Izolácie ISOVER pomáhajú znížiť spotrebu 
energie na vykurovanie,  chladenie a znižovať 
emisie CO2. ISOVER ponúka širokú škálu 
tepelnoizolačných riešení, ktoré spĺňajú všetky 
technické požiadavky na rôznorodé použitie 
v bytových i nebytových priestoroch, pre 
novostavby i rekonštrukcie. Riešenia ISOVER sú 
prispôsobené pre ľahké aj masívne stavby, pre 
drevené a oceľové rámové konštrukcie.
V kombinácii s vysokoúčinnou izoláciou 
z minerálnej vlny ISOVER vytvárajú membrány 
VARIO dokonale vzduchotesný plášť, ktorý 

garantuje vysokú energetickú hospodárnosť 
budov. ISOVER poskytuje riešenia s použitím 
minerálnej vlny aj pre rozvody kúrenia, 
vetrania a klimatizácie. Ponúka najlepšiu 
kombináciu energetickej účinnosti, tepelného 
a akustického komfortu, ako aj požiarnej 
bezpečnosti. ISOVER uľahčuje prácu pri 
navrhovaní aj prostredníctvom svojich BIM 
detailov.

15
k r e d i t O V
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Energetická efektivita (Ene 01)
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Spoznať a podporovať používanie vhodných 
nástrojov hodnotenia životného cyklu a ná-
sledne  špecifikovať stavebné materiály s níz-

kym dopadom na životné prostredie (vrátane 
uhlíka) počas celého životného cyklu budovy.

 CIEĽ 

 POŽIADAVKY

MATERIÁL 

Využívajú sa nástroje na hodnotenie životnosti 
budovy (LCA) na meranie environmentálneho 
vplyvu stavebných prvkov na životnosť budovy. 
Kalkulátor „BREEAM International Mat 01“ sta-
novuje skóre založené na schopnosti používa-
ného LCA nástroja hodnotiť životnosť a rozsah 
hodnotenia v zmysle hodnotených prvkov. 
Počet udelených kreditov je funkciou dosiah-
nutých bodov „kalkulátora BREEAM Mat 01“.

Tento kalkulátor zohľadňuje: 

• Ukazovatele používané pri hodnotení LCA 
Odporúčanie: minimálne určiť obsah uhlíka, 
vody alebo spracovanie odpadu a dva ďalšie 
ukazovatele.

• Štádiá životného cyklu, ktoré existujú 
Odporúčanie: Hodnotenie životného cyklu 
so samostatným výkazom štádií životnosti 
od výroby produktu cez proces zabudovania, 
užívania až po ukončenie životnosti.

• Zdroj kvalitatívnych dát hodnotenia život-
nosti LCA. Geografická použiteľnosť. 
Odporúčanie: Prostredníctvom hodnotiacich 
dát LCA, ktoré zohľadňujú miestne podmien-
ky, napríklad kombinovanie energií, alebo 
pomocou údajov, ktoré nie sú staršie ako 
10 rokov pre všeobecne platné údaje alebo 
maximálne 5 rokov staré dáta uvádzané 
výrobcom.

• Zdroj metodológií hodnotenia kvality dát 
hodnotenia životnosti LCA 
Odporúčanie: norma EN 15804.

• Zdroj overovania hodnotenia kvality dát 
hodnotenia životnosti LCA 
Odporúčanie: overené dáta EPD pre ISO 
14025, ISO 21930 alebo EN 15804).

• Stavebné prvky, ktoré sa musia vziať do úva-
hy pri hodnotení životnosti LCA.

 PRÍSPEVOK ISOVER
V stavebnom reťazci je transparentnosť čoraz 
viac žiadaným ukazovateľom environmentál-
nej výkonnosti. Hodnotenia životnosti LCA 
(Life Cycle Assessment) poskytujú vierohodné 
informácie o environmentálnych charakte-
ristikách produktov. Považujú sa za modernú 
metodiku hodnotenia všetkých dôležitých 
environmentálnych dosahov určitého staveb-
ného produktu, systému alebo budovy počas 
celého životného cyklu. Podľa medzinárodných 

noriem (EN 15804 a ISO 21930) LCA dôkladne 
a vedeckým spôsobom kalkuluje využívanie 
energie, vody, prírodných zdrojov, emisie a ich 
uvoľňovanie do vzduchu, pôdy a vody a tvorbu 
odpadu. Tieto vstupy a výstupy sa počítajú 
v každom štádiu životného cyklu budovy. 
Výsledky hodnotenia LCA sa pri rôznych 
produktoch môžu sumarizovať, tak aby bolo 
možné vyhodnotiť environmentálne dosahy 
na celú budovu.

Dosahy počas životného cyklu (Mat 01)

M
AT
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 RIEŠENIA ISOVER
Princípy hodnotenia LCA sú organickou súčas-
ťou DNA spoločnosti ISOVER. Prvé hodnotenia 
LCA naša spoločnosť uskutočnila v 90. rokoch 
minulého storočia. Zaviazala sa podporovať 
a používať hodnotenia LCA (od vzniku až po 
zánik stavby) v stavebnom priemysle, vyko-
návať hodnotenia LCA a EPD podľa normy 
ISO 21930 alebo EN 15804 pri všetkých svojich 
výrobkoch a používať ich vo svojej koncepcii 
ekologických inovácií a aktívne informovať 
o výsledkoch.
Výsledky hodnotenia životnosti LCA sa prezen-
tujú formou Environmentálneho vyhlásenia 
o produkte (EPD). Aby boli výsledky hodno-

tenia LCA spoľahlivé, 
spoločnosť sa zaviazala, 
že nechá EPD verifikovať 
treťou stranou. Vyjadrenie 
úsilia spoločnosti ISOVER 
a verifikované EPD sú 
potvrdené piktogramom 
„EPD Verified“ (Verifikova-
né EPD). Tento piktogram umožňuje identifi-
kovať produkty s výsledkami hodnotenia život-
nosti LCA a EPD, verifikované treťou stranou. 
EPD sú špecifické podľa produktov, vyrábané 
na národnej úrovni so zohľadnením lokálnych 
podmienok a obnovujú sa každých 5 rokov.

 DOKUMENTÁCIA
• EPD pre produkty spoločnosti ISOVER sa dajú získať v lokálnych marketingových odde-

leniach. Video Trvalo udržateľné riešenia izolácií – perspektíva životného cyklu  
(„Sustainable insulation solutions – A Life Cycle Perspective“) je k dispozícii na hyperlinke: 
  http://cdnapi.kaltura.com/index.php/extwidget/openGraph/wid/1_og51z1uj

P R O C E S Y
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Skúmať a podporovať používanie tepelnej izolácie od spoľahlivého dodávateľa.

 CIEĽ 

 POŽIADAVKY

Izolácia – zodpovedné získavanie zdrojov (Mat 04)

Najmenej 80 % (objemovo) tepelnej izolácie použitej v hodnotených stavebných prvkoch (obvo-
dové steny, prízemie, strechy a služby s tým spojené) musí mať osvedčenie, že pochádza z osved-
čeného zdroja. 

 PRÍSPEVOK ISOVER
Systém certifikovaného  
environmentálneho manažmentu (EMS) 
• 90 % závodov na výrobu minerálnej vlny 

ISOVER má certifikát podľa normy ISO 14001 
vydaný nezávislou treťou stranou – systém 
environmentálneho manažmentu.

• Väčšina dodávateľov surovín pre ISOVER je 
certifikovaná podľa normy ISO 14001. Podpo-
ra korektného zabezpečovania vyťažených 
alebo vyrobených surovín, certifikovaných 
podľa normy ISO 14001 (alebo podobnej 
normy), je súčasťou koncepcie spoločnosti 
ISOVER.

Recyklovaný materiál

V kategórii odpadov pri podiele recyklovaného 
obsahu pred spotrebou a po nej miera recyklá-
cie sklenej vlny v spoločnosti ISOVER presahuje 
50 %.

 DOKUMENTÁCIA
• Pri certifikácii našich prevádzok sa postupuje podľa normy ISO 14 001
• Atesty recyklovaného obsahu

MATERIÁL 1
k r e d i t
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Odpad
Spracovanie stavebného odpadu (Wst 01)

 CIEĽ  
Prostredníctvom vhodného riadenia stavby efektívne narábať so stavebným odpadom.

 POŽIADAVKY
Tento bod je rozdelený do dvoch častí

• Efektívne využívanie stavebných materiálov (2 kredity) 
Cieľom je od úplného počiatku minimalizovať množstvo odpadu.

• Minimalizovať presun materiálu na skládku odpadov (1 kredit) 
Primerane postupovať pri triedení, opätovnom použití a recyklovaní stavebného odpadu.

 PRÍSPEVOK ISOVER
ISOVER systematicky znižuje množstvo odpa-
du aj tým, že ponúka pre realizátorov riešenia 
šité na mieru s cieľom minimalizovať stavebný 
odpad a zvyšky. Produkty zo sklenej vlny majú 
veľmi malú mieru odpadu – menej ako 2 % 
pre rolované produkty a asi 5 % pre doskové 
materiály.

Odpad z obalov

• Palety nie sú chemicky ošetrené a môžu byť 
recyklované.

• Plastové obaly je možné recyklovať, ak nie 
sú kontaminované inými substanciami, ako 
napr. nátery, lepidlá a pod. 

Izolačné materiály ISOVER sú recyklovateľ-
né. Zvyšky, ktoré vznikajú počas inštalácie, 
sa v obmedzených množstvách môžu opäť 
použiť na recykláciu. ISOVER EPS je ekologický, 
jeho výroba je šetrná a je 100% recyklovateľný. 
Zber EPS zo stavieb začal ISOVER na Slovensku 
realizovať v roku 2014. 
Vyvíjajú sa programy na triedenie odpadov, 
podľa ktorých sa odpad zhromažďuje, vytriedi 
a po ukončení životného cyklu sa stane súčas-
ťou novej izolácie alebo slúži na výrobu iných 
užitočných produktov (napr. tehly).

O
D

PA
D

3
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YORK UNIVERSITY, HESLINGTON EAST 
YORK, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

RIEŠENIA ISOVER
 • AKUSTICKÁ IZOLÁCIA PRIEČOK (APR 1200)

CERTIFIKOVANÁ REKONŠTRUKCIA 
S HODNOTENÍM – VERY GOOD
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 CIEĽ  
Podporovať inovácie v stavebnom priemysle identifikáciou výhod vo vzťahu k trvalej udržateľ-
nosti, ktoré BREEAM štandardne nehodnotí.

 POŽIADAVKY
Existujú dva spôsoby, ako profitovať z inovač-
ných kreditov.

1. Postavením budovy vyššej kvality, splnením 
jednej alebo viacerých BREEAM kapitol   

• Man 01 Trvalo udržateľné obstarávanie
• Man 02 Udržateľné stavenisko 
• Hea 02 Kvalita vnútorného vzduchu
• Ene 01 Energetická efektivita
• Tra 03  Alternatívne spôsoby dopravy
• Wat 01 Spotreba vody
• Mat 01 Dosahy počas životného cyklu
• Mat 03 Zodpovedné obstarávanie mate-

riálov
• Wst 01 Spracovanie stavebného odpadu

Z vyššie uvedených kapitol každá jedna úspeš-
ne splnená môže byť ohodnotená jedným 
kreditom.

2. Použitím „overených inovácií“, ktoré sú 
uznávané ako inovatívne skupinou BRE 
Global. Ide o technológie, metódy alebo 
procesy, ktoré môžu preukázateľne zlepšiť 
trvalo udržateľné vlastnosti budovy počnúc 
jej návrhom, realizáciou, užívaním vrátane 
demolácie. 

Za každú inováciu, ktorá bola schválená BRE 
Global, môže byť udelený jeden inovačný 
kredit.

 PRÍSPEVOK ISOVER
Osvedčené riešenia a postupy ISOVER môžu 
v certifikačnej schéme BREEAM prispieť k do-
siahnutiu kreditov v nasledujúcich oblastiach 
(pozri súvisiace kapitoly):

• Wst 02 Recyklované kamenivo
• Hea 02 Kvalita vnútorného vzduchu
• Ene 01 Energetická efektivita
• Mat 01 Dosahy počas životného cyklu 
• Wst 01 Spracovanie stavebného odpadu

Výskum a vývoj sú základom stratégie spoloč-
nosti Saint-Gobain ISOVER.
Spoločnosť pravidelne investuje do výskumu 
a vývoja od roku 1937. Jej úsilie sa zameriava 

na pokrokové inovácie a neustále zlepšovanie 
sa, aby tak pomáhala plniť zvyšujúce sa nároky 
a potreby zákazníkov. 

Výskumné tímy sa podieľajú na inováciách 
najmä v týchto oblastiach:  

• Izolačné materiály 
ISOVER neustále zlepšuje vlastnosti svojich 
materiálov (minerálnych izolácií – sklená 
vlna, kamenná vlna, takisto aj penových 
izolácií) a vyvíja nové, vysokoúčinné izolácie, 
ako sú napr. vákuové izolačné panely alebo 
aerogély. 

10
k r e d i t O V
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Inovácie ISOVER 

CLIMA 034 G3  – vysokoúčinné riešenie pre fasá-
dy nízkoenergetických budov. Dá sa využiť pre
novostavby, ako i rekonštrukcie. Ide o novú 
fasádnu dosku z minerálnej vlny na báze 
skleného vlákna určenú na kontaktné zateple-
nie , ktorá pri minimálnej hrúbke zabezpečuje 
maximálny komfort pre užívateľov.

CLIMAVER – samonosný izolačný systém na vy-
tvorenie vzduchotechnických potrubí. Dokonale 
nahrádza konvenčne izolované kovové potru-
bia. Montáž je rýchla a jednoduchá. Poskytuje 
vynikajúce tepelné, požiarne a akustické vlast-
nosti a zabezpečuje potrebnú kvalitu vzduchu 
v interiéri.

ISOVER Multimax 030 – izolačné dosky z mine-
rálnej vlny na báze skleného vlákna v súčasnos-
ti s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami 
na trhu minerálnych izolácií. Vďaka tomu je pri 
použití dosiek ISOVER Multimax možné dosiah-
nuť vysokú hodnotu tepelného odporu aj pri 
menšej hrúbke izolantu.

Vario XtraSafe – nový systém na reguláciu vlh-
kosti a vzduchotesnosť s názvom Vario XtraSafe 
rozširuje možnosti realizácie a ponúka vyššiu 
bezpečnosť pri ochrane pred vlhkosťou. Nový 
rad Vario XtraSafe ponúka širokú škálu efektív-
nych riešení pre šikmé a ploché strechy, ako aj 
pre drevené rámové konštrukcie.

• Izolácia z pohľadu trvalej udržateľnosti 
Máme nové riešenia, ktoré znižujú vplyv 
výrobkov ISOVER na životné prostredie počas 
ich celého životného cyklu. Napríklad pou-
žívanie spojív bez formaldehydu, zníženie 
spotreby vody a energie, ako aj znižovanie 
emisií do ovzdušia vo výrobných procesoch 
prostredníctvom recyklácie odpadov.

• Systémy a riešenia 
Odborná spôsobilosť pracovníkov spoločnos-
ti ISOVER v oblasti stavebnej fyziky (teplo, 
akustika, vzduchotesnosť, regulovanie vlh-
kosti, kvalita vzduchu, požiarna odolnosť...) 
umožňuje navrhovať nové systémy a rie-
šenia, ktoré uľahčujú inštaláciu a zlepšujú 
vlastnosti riešených konštrukcií. Spoločnosť 
ISOVER vyvíja kompletné izolačné systémy 
vrátane príslušenstva, ich presnej špecifiká-
cie a technologických predpisov.
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CLIMA 034 G3
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BREEAM International NC 2013
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Management (Riadenie) 23 0,52 11,96

Man 01 Sustainable procurement (Udržateľné obstarávanie) 9 0,52 4,68

Man 02 Responsible construction practices (Udržateľné stavenisko) 2 0,52 1,04

Man 03 Construction site impacts (Dopad staveniska) 5 0,52 2,6

Man 04 Stakeholder participation (Zahrnutie zúčastnených strán) 4 0,52 2,08

Man 05 Life cycle cost and service life planning (Analýza nákladov z hľadiska životného cyklu) 3 0,52 1,56

Health and Wellbeing (Zdravie) 13 1,08 14,04

Hea 01 Visual comfort (Vizuálny komfort) 3 1,08 3,24

Hea 02 Indoor air quality (Kvalita vnútorného vzduchu) 4 1,08 4,32

Hea 03 Thermal comfort (Tepelný komfort) 2 1,08 2,16

Hea 04 Water Quality (Kvalita vody) 1 1,08 1,08

Hea 05 Acoustic performance (Akustika) 2 1,08 2,16

Hea 06 Safe access (Bezpečný prístup) 1 1,08 1,08

Energy (Energia) 27 0,7 18,9

Ene 01 Energy efficiency (Energetická efektivita) 15 0,7 10,5

Ene 02 Energy monitoring (Meranie spotrieb) 2 0,7 1,4

Ene 03 External lighting (Vonkajšie osvetlenie) 1 0,7 0,7

Ene 04 Low and zero carbon technologies (OZ) 2 0,7 1,4

Ene 05 Energy efficient cold storage (Energeticky efektívne mraziarenské zariadenia) 3 0,7 2,1

Ene 06 Energy efficient transportation (Energeticky efektívny presun) 2 0,7 1,4

Ene 08 Energy efficient equipment (Energeticky efektívne zariadenia) 2 0,7 1,4

Transport (Doprava) 9 0,89 8,01

Tra 01 Public transport accessibility (Dostupnosť hromadnej dopravy) 3 0,89 2,67

Tra 02 Proximity to amenities (Blízkosť občianskej vybavenosti) 1 0,89 0,89

Tra 03 Alternative modes of transport (Alternatívne spôsoby dopravy) 2 0,89 1,78

Tra 04 Maximum car parking capacity (Max. kapacita parkoviska) 2 0,89 1,78

Tra 05 Travel plan (Plán dopravy) 1 0,89 0,89
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BREEAM International NC 2013
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Water (Voda) 9 0,67 6,03

Wat 01 Water consumption (Spotreba vody) 5 0,67 3,35

Wat 02 Water monitoring (Meranie spotreby vody) 1 0,67 0,67

Wat 03 Water leak detection and prevention (Detekcia a prevencia únikov vody) 2 0,67 1,34

Wat 04 Water efficient equipment (Efektívne zariadenia používajúce vodu) 1 0,67 0,67

Materials (Materiály) 13 1,14 14,82

Mat 01 Life cycle impacts (Dopady počas životného cyklu) 7 1,14 7,98

Mat 03 Responsible sourcing of materials (Zodpovedné obstarávanie materiálov) 4 1,14 4,56

Mat 04 Insulation (Izolácia) 1 1,14 1,14

Mat 05 Designing for robustness (Ochrana citlivých častí budovy) 1 1,14 1,14

Waste (Odpady) 6 1,25 7,5

Wst 01 Construction Waste Management (Spracovanie stavebného odpadu) 3 1,25 3,75

Wst 02 Recycled aggregates (Recyklovateľné materiály) 1 1,25 1,25

Wst 03 Operational Waste (Odpad počas prevádzky) 1 1,25 1,25

Wst 04 Speculative floor and ceiling (Výber vhodných povrchových úprav stropov a podláh) 1 1,25 1,25

Land Use and Ecology (Využitie zeme a ekológia) 10 1 10

LE 01 Site selection (Výber pozemku) 3 1 3

LE 02 Ecological value of site and protection of ecological features (Ekologická hodnota miesta výstavby) 2 1 2

LE 04 Enhancing Site Ecology (Zveľadenie ekológie miesta výstavby) 3 1 3

LE 05 Long term impact on biodiversity (Dlhodobý dopad na biodiverzitu) 2 1 2

Pollution (Znečistenie) 13 0,8 10,4

Pol 01 Impact of refrigerants (Dopad chladív) 3 0,8 2,4

Pol 02 NOX emissions (Emisie NOX) 3 0,8 2,4

Pol 03 Surface water run-off (Povrchová voda) 5 0,8 4

Pol 04 Reduction of night time pollution (Redukcia znečistenia svetlom) 1 0,8 0,8

Pol 05 Noise attenuation (Obmedzenie hlučnosti) 1 0,8 0,8

Innovation (Inovácia) 10 1 10

TOTAL 133 – 111,7

HODNOTIACA MATRICA BREEAM 
INTERNATIONAL NC 2013 
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Obchodní zástupcovia

KONTAKTY

Poradenstvo – environ mentálna 
certifikácia budov
poradenstvo@isover.sk 
0911 610 012

Jaroslav Kaštan 
0903 431 840,  jaroslav.kastan@saint-gobain.com

Ing. Miroslava Sidorová  
0903 628 495,  miroslava.sidorova@saint-gobain.com

Ing. Pavol Blaščák 
0903 262 631, pavol.blascak@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Divízia ISOVER
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 4921 2121
Fax: +421 (0)2 4425 9802
info@isover.sk
www.isover.sk, www.polystyren.sk,
www.isover-eshop.sk

Priemyselné izolácie 
technickeizolacie@isover.sk  
0903 413 044

Ing. Branislav Paulovič  
0911 770 036, branislav.paulovic@saint-gobain.com

Michal Štipala  
0903 791 198,  michal.stipala@saint-gobain.com

Ing. Michal Chaban 
0911 718 696,  michal.chaban@saint-gobain.com
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Už niekoľko rokov sa spoločnosť Saint-Gobain na rôznych úrovniach zapája 
do úsilia podporovať trvalo udržateľnú výstavbu presadzovanú Radou pre 
zelené budovy (GBC). V súčasnosti sú tieto aktivity podporované globálne aj 
lokálne členstvom v týchto organizáciách: 
• člen poradného grémia svetovej rady GBC,
• partner Európskej Regionálnej siete (European Regional Network),
• platinový člen US GBC,
• člen viac ako 30 národných rád GBC vo svete.

 SAINT-GOBAIN 
    KĽÚČOVÝ PARTNER PRE TRVALO UDRŽATEĽNÚ VÝSTAVBU

Vylúčenie zodpovednosti

Táto brožúra poskytuje iba indikáciu o možných kreditoch, ktoré by 
mohli priniesť izolačné produkty spoločnosti ISOVER vo vzťahu k sys-
tému hodnotenia BREEAM. Chce byť sprievodcom pri výbere vhodných 
izolačných riešení vo vzťahu ku kreditnému systému hodnotenia 
BREEAM a nemá žiadnu záväznú hodnotu. Hodnotenie systému 
BREEAM je ovplyvňované množstvom faktorov, ako sú napríklad typ 
budovy, usporiadanie jej prvkov, finálne zloženie izolácie ako takej atď. 
Výsledok je predmetom plnenia hodnotenia BREEAM podľa metód 
a postupov, ktoré sú k dispozícii na ich stránkach. Je na zodpovednosti 
užívateľa, aby si zvolil vhodné metódy environmentálneho hodnotenia 
určené na splnenie zákonných požiadaviek na národnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Divízia ISOVER

 Stará Vajnorská 139
 831 04 Bratislava
 Slovensko

 www.isover.sk


